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Slavko Stošicki, 
prejšnji guverner 
Distrikta 129:  

»Spominjam se tistega 8. maja 1999 in čarobnega 
večera, ki ste ga pripravile članice novoustanovlje-
nega ženskega kluba LK Celje Mozaik. V Laškem je 
bilo tisti večer v zraku čutiti svečanost z rahlo na-
petostjo, slovesnost in energijo. Prav energija in ra-
zumevanje sočloveka v stiski pa je bilo in še vedno 
je vaše vodilo. Vesel sem, da sem bil del uspešne 
zgodbe vašega kluba in da ste me skupaj z mojo 
soprogo vzele za svoja. Vesel sem vaših številnih 
stojnic, pripravljenih dobrot za ljudi, vaših izvirnih 
idej, poslikav in dežnikov. Vesel sem, da razumete 
in širite idejo dobrodelnosti.«

Zoran Vodopija, 
prejšnji 
guverner 
Distrikta 129 

»Lions klub Celje Mozaik ima v mojem srcu in spo-
minih na moj guvernerski mandat 2012/2013 prav 
posebno mesto. Ve ste takrat kot prve začele izva-
jati projekt »Donirana hrana«, za katerega so idejo v 
Slovenijo pred časom pripeljale mariborske Lionke. 
LK Celje Mozaik je bil iskra, ki je razplamtela po mo-
jem mnenju najboljši projekt, ki so ga slovenski Lions 
klubi kdaj izvajali in ki še vedno raste in se širi. Eno 
samo veselje! Moj poklon!«

Lorena HUS,
prejšnja guvernerka 
Distrikta 129 in 
predsednica 
LK Celje Mozaik

20 let skupnega druženja, 20 let akcij v iskanju boljše-
ga jutri za druge, 20 let zahval in solza  različnih ljudi, ki 
smo jim pomagale. Ustanovile smo LEO klub deklet, ki so 
sledila našim idejam, organizirale smo številne stojnice v 
mestnem jedru, izdelale na tisoče izdelkov in spekle og-
romno peciva. Združevale smo se z drugimi klubi v Celju, 
Sloveniji in mednarodno, ustvarjali smo skupne projekte. 
V teh 20 letih smo postale bogatejše. 

Hvaležne smo vsem prijateljem, mimoidočim na naših stoj-
nicah, donatorjem, medijskim hišam ter našim družinam za 
podporo.

Hvaležna sem vam, dekleta, za teh 20 let ženske energije 
in vztrajnosti.

avtor: Slavko Stošicki 

Spomin na večer Lions

Vrata so bila odprta na stežaj,
stopal sem neznanemu naproti,

vse okrog je dihal mesec maj,
se večer priklanjal je dobroti.

Mlade dame, skupaj zbrane,
svojo dušo so odprle na stežaj,

želijo biti lionom predane,
pomoč, toplina njihov je značaj.

Večer bil poln je mladosti,
ljubezen v zraku je plesala,

upanje rodilo nove je radosti,
so dobra dela v nas se stkala.

Pesem je posvetil članicam 
LK Celje Mozaik.

Uvodne misli
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O lionizmu 

LIONS KLUB CELJE MOZAIK, 
številka kluba: 61351

Sedež društva: 
Brodarjeva ulica 24, 3000 Celje

Datum vpisa v LCI: 
17. 4. 1999

Ustanovni večer »Charter night«: 
Zdravilišče Laško, 8. 5. 1999 

Botrski klub: 
Lions klub Celje
(boter Jure Cekuta)

Botrstvo: 
• Leo Klub Mavrica Celje, leta 2000   
• LK Svetlina, Skopje, Distrikt 132, leta 2010

Pobratenja: 
• LK Zadar, pobrateni od leta 2004
• LK Svetlina, pobrateni od leta 2011 
• LK Zagreb Zrinjevac, pobrateni v letu 2018

Priznanja: 
• Najboljši slovenski Lions klub 
  (guverner Milan Kapetan) leta 2004
• Plaketa za projekt »Donirana hrana« 
  (guverner Zoran Vodopija) leta 2013

Lions Club International 
(LCI) je največja medna-

rodna prostovoljna hu-
manitarna organizacija 
na svetu, deluje v največ 

državah sveta, ima več kot 
1,4 milijona članov, ki so zdru-

ženi v 46.000 klubih. Prvi klub 
je bil ustanovljen 7. 6. 1917 na pobudo zavaro-
valničarja Melvina Jonesa v Chicagu.  

Do leta 1925 je bilo delovanje namenjeno pomoči ljudem, 
ki jih je prizadela vojna. Potem pa je Helen Keller, gluha in 
slepa pisateljica, s svojim slovitim nagovorom tako presu-
nila lione, da je postal osnovni cilj delovanja pomoč slepim 
in slabovidnim. 

Pozneje so prav člani Lions klubov izumili palico za slepe, 
šolanje psov vodnikov in Braillovo pisavo. 

V Sloveniji je danes 57 Lions klubov, ki združu-
jejo 1.506 lionov. 

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki pomoč 
potrebujejo. Ob temeljnem programu lionizma ―
skrbi za slepe in slabovidne ― slovenski lioni izvaja-
mo tudi številne druge oblike pomoči: pomoč slušno 
prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, 
pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri 
varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim itd. 
Odzivamo se torej na potrebe ljudi, ki potrebujejo 
pomoč v lokalnem okolju, v nekaterih projektih tudi 
globalno. 

Naše geslo je: Pomagamo (»We serve«).

Najboljših in 
najlepših stvari 
na svetu ni mogoče 
niti videti niti se jih 
dotakniti ― treba jih je 
občutiti s srcem. 
(Helen Keller)
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Članice LK Celje Mozaik

V lionističnem letu 2018/2019, ko praznuje-
mo 20. obletnico delovanja, šteje naš klub 29 
članic, od tega deset ustanovnih. Vsako leto 
sprejmemo eno, dve ali celo tri nove članice, 
nekatere pa zaradi različnih osebnih situacij 
tudi izstopijo iz kluba. Nove članice se običajno 
zelo hitro vključijo v delo kluba, vsaka pa prine-
se s sabo svojo energijo, svoj delček mozaika.
 
Predsednica kluba skrbi, da je vsaka članica aktivno vklju-
čena v enega od dogodkov ali aktivnosti. Za izvedbo vsa-
ke aktivnosti je odgovorna ena izmed članic, ki oblikuje 
svojo delovno skupino.  Tako imamo vse članice možnost 
sodelovanja in priložnost, da v vsaki od aktivnosti pustimo 
svoj pečat. 

Lorena Hus, ki je »motor našega kluba«, kot ji pravimo, je 
leta 2007 postala guvernerka Distrikta 129, ki povezuje 
vse Lions klube v Sloveniji. Guvernerja Distrikta volimo 
vsako leto, Lorena je bila prva ženska. S svojim načinom 
dela, ženskim pristopom in pozitivno energijo je sloven-
skemu lionizmu pustila velik pečat. Bila je tudi dolgoletna 
tajnica Distrikta 129, zdaj pa predava kot motivatorka v raz-
ličnih Lions klubih. 

Lorena Hus

Festival dežnikov, 2016.



8

Ustanovne in pridružene članice

Lorena Hus

Edita Flis

Janja Romih

Milenka Žitko Mastnak

Urška Knaus

Cvetka Jurak

Irena Ferlež

Daša Gregorin Štifter

Klavdija Sitar

Petra Zlatoper

Bojana 
Mazil 
Šolinc

Štefi 
Videčnik

Sonja 
Punčuh

Viljana 
Brinovec

Polona 
Pulko

Suzana 
Andrejč 
Vodovnik

Tatjana 
Papotnik

Judita 
Šarlah

Natalija 
Tomažič

Violeta 
Podlesnik

Lea 
Hafner 
Platovnjak

Brigita 
Šuštar

Miša 
Šopar

Greta 
Jenček

Katja Esih
Majda 
Krstić

Katja 
Pogelšek 
Žilavec

Marija 
Fludernik

Zlatka 
Salobir

 Ustanovne članice:  Pridružene članice:
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Polona Pulko
Želela sem biti v družbi podobno mislečih ljudi, 
ki s svojim delom lahko naredijo veliko dobre-
ga za vse tiste, ki si ne morejo pomagati sami.

Zlatka Salobir
Ker prepoznam težave drugih, ker jim rada po-
magam in jim posvetim svoj čas in ker se rada 
družim z enako mislečimi in pridnimi puncami.  

Sonja Punčuh
Za lionizem me je navdušil mož, ki je bil usta-
novni član moškega kluba v Slovenskih Konji-
cah, jaz pa sem se včlanila v ženski LK Celje 
Mozaik.

Miša Šopar
Članice LK Celje Mozaik so  poznane po do-
brosrčnosti, dobrodelnosti in organizaciji do-
brodelnih stojnic. Želela sem postati ena izmed 
njih in pomagati tam, kjer je pomoč potrebna.

Marija Fludernik
Že od nekdaj sem rada pomagala drugim. Ko 
sem dobila povabilo v klub, nisem niti za sekun-
do oklevala.

Judita Šarlah
Ker lahko z našim skupnim delom, pozitivno 
energijo in veseljem žalostne zgodbe spremi-
njamo v lepe trenutke upanja, sreče in zado-
voljstva.

Štefi Videčnik
Ker želim aktivno delovati v dobro drugih

Violeta Podlesnik
Iz prepričanja, da je treba v življenju ustvarjati 
in deliti.

Greta Jenček
Z veseljem sem se odzvala povabilu k pridru-
žitvi. Od nekdaj sem imela posluh za šibkejše 
in ranljivejše, zanje sem se zavzemala v okviru 
svojih zmožnosti in pristojnosti, verjamem pa, 
da s skupnimi močmi zmoremo še mnogo več.

Daša Gregorin Štiftar
Glavni razlog, da sem postala članica kluba (in 
sem to že 20 let), je bil ta, da sem želela poma-
gati. Danes vem, da sem se prav odločila.

Zakaj sem postala članica 
LK Celje Mozaik? 

Festival dežnikov, 2017.
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Daša Gregorin Štiftar
Všeč mi je, da smo dobre v različnosti, kot tudi 
v enakosti.

Viljana Brinovec
Izredna pripravljenost, da se naredi vse potreb-
no. Nikoli se nobena ne pritožuje ali izgovarja. 
Super punce!

Irena Ferlež
Poslanstvo lionov je, da pomagamo, opravlja-
mo s skromnostjo in brez ambicij promoviramo 
sebe. Spoznale smo, da brez harmonije ni ve-
likih dosežkov.

Klavdija Sitar
Najlepše je, da v krogu čudovitih ljudi poma-
gamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Rada sem 
LION.

Janja Romih
Naš klub je ne samo v imenu, temveč tudi v 
dejanjih mozaik, ki omogoča raznolikost članic 
in široko paleto dobrodelnih aktivnosti, ki nas 
že 20 let povezujejo in združujejo..

Brigita Šuštar
»Ženska energija«. Pripravljenost za solidarnost 
je vedno na prvem mestu ne glede na vložen 
čas in trud. To pa nikakor ne pomeni, da se ne 
bi znale medsebojno družiti in se poveseliti.

Bojana Mazil Šolinc
Pripravljenost članic za pomoč sočloveku.

Petra Zlatoper
Srčnost članic pri dobrodelnih delih, s katerimi 
lajšamo življenja in osrečujemo druge ter sebe.

Edita Flis
Videti in čutiti veselje otrok ob odhodu na 
morje, olajšati življenje družini s šolanim psom 
vodnikom, omogočiti uporabo računalnika tudi 
slepim … Vse to prinaša zelo lepe občutke in 
v 20 letih delovanja se jih je nabralo mnogo.

Katja Esih
Ob dobrodelnih akcijah poskrbimo za prijetno 
druženje in zabavo. Posebej sem ponosna na 
naše akcije, ki puščajo v okolju trajen pečat in 
prispevajo k temu, da se naša skupnost spre-
minja na bolje.

Kaj mi je v našem klubu 
najbolj všeč?

Klubsko srečanje, 2016.
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Po delcih do Mozaika

Zamisel, da bi v Celju zaživel ženski Lions klub, 
se je porodila spomladi 1998. Pobudnice Nuša 
Maček, Lorena Hus, Vesna Vrankič in Alenka 
Vukovič so se prvič sestale  23. aprila 1998 in 
se dogovorile o vseh pomembnejših točkah 
ustanovitve in delovanja. 

Ustanovna skupščina kluba, vpisanega v regi-
ster društev pri celjski upravni enoti, je bila 23. 
septembra, ko smo že imele svoj statut in iz-
volile prvo predsednico Vesno Vrankič. V med-
narodno zvezo Lions klubov, t. i. Lions Clubs 
International (LCI), smo se vključile 17. 4. 1999. 
 
Posebnost LK Celje Mozaik je, da je sestavljen izključno iz 
žensk – ali kot se med sabo še vedno imenujemo – deklic. 

Srečanje v Hotelu Celeia.

Zakaj smo se odločile za ustanovitev ženskega kluba? Kot 
je zapisala nekdanja članica Marjela Agrež: »Ženska duša 
marsikaj razume in vidi drugače, širše, bolj tankočutno. 
Med seboj se rade družimo, si pomagamo, načrtujemo, 
ustvarjamo in delujemo humanitarno.«

Ime LK Celje Mozaik smo izbrale iz dveh razlogov. Prvi 
razlog je tedanji uradni sedež kluba v prostorih Galerije 
Mozaik na Gosposki ulici. Drugi pa je simboličen – tako 
kot je mozaik sestavljen iz posameznih delcev, ki skupaj 
tvorijo celoto, tudi v našem klubu delujemo ženske različ-
nih starosti, temperamentov in pogledov, a z istim skupnim 
ciljem: pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem donator-
jem, medijem in posameznikom, ki nas vsa leta spremljate 
in podpirate. Skupaj zmoremo več!
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1998/1999 in 1999/2000, 
predsednica Vesna Vrankić, 
tajnica Sonja Dobovišek Puntar

23. 4. 1998: Ustanovni sestanek.

23. 9. 1998: Registracija Lions kluba na

Upravni enoti Celje; osnove delovanja so 

bile zapisane v statutu.

15. - 20. 12. 1998: Organizacija prve 

dobrodelne stojnice v Celju. 

8. 5. 1999: Ustanovni večer (»Charter night«) 

LK Celje Mozaik v Zdravilišču Laško.

Donirale smo: sredstva za pomoč družini, ki ji je pogo-

rel dom, invalidnemu Gregorju; zdravila za bolno deklico; 

ortopedske pripomočke za Sabino; sredstva slepi deklici 

Ani in štirim gibalno prizadetim otrokom. 

Sodelovale smo: pri različnih aktivnostih distrikta in 

drugih celjskih klubov, pri  zbiranju sredstev za pomoč be-

guncem na ravni distrikta 129. 

Pomladanska stojnica.

2000/2001, 
predsednica Lorena Hus, 
tajnica Sonja Dobovišek Puntar

Donirale smo: optični aparat slabovidni učenki; tera-
pevtske pripomočke za otroke z zdravstvenimi težavami; 
sredstva varni hiši in družinam v socialni stiski; domačinom, 
ki so ostali brez doma zaradi plazu v Logu pod Mangartom.
Organizirale smo: monodramo »Cabares – Cabarei« Zijaha 
A. Sokolovića; 10 - dnevno božično,  novoletno in veliko-
nočno dobrodelno stojnico; rafting za članice: postale smo 
botre Leo klubu Mavrica.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-

Naše 20-letno delovanje
va mladih« in »Plakat miru«, pri zbiranju sredstev za Med-
narodni računalniški tabor slepih; pri izdaji knjige za otroke 
»Zakaj so zebre progaste« za otroke avtorice Lile Prap. 

Članice na raftingu na Savinji.

Botrstvo Leo klub Mavrica.

2001/2002, 
predsednica Irena Ferlež, 
tajnica Sonja Dobovišek Puntar
 
Donirale smo: finančna sredstva Darinki, ki je uspešno 
prestala operacijo oči; družini Čutić; varovancem v okviru 
Centra za socialno delo; sofinancirale smo nabavo elek-
tronske lupe za slabovidno Jano; materialno pomoč OŠ 
Glazija in Centru za brezdomce Celje.
Organizirale smo: izdelavo lastnih izdelkov za prodajo 
na božični stojnici; večer šansonov z Vito Mavrič in Mojmir-
jem Sepetom, 12-dnevno božično-novoletno stojnico; iz-
delavo 500 voščilnic za prodajo z motivi likovnih del otrok; 
dobrodelno avkcijo likovnih del Darinke Pavletič Lorenčak; 
obletnico ustanovitve kluba.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru.«
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kup mize za učenca na OŠ Glazija; sredstva za počitnice za 
Klemna; sredstva za izgradnjo hiše po potresu na Šrilanki.
Organizirale smo: botrstvo LK Svetlina Skopje; do-
brodelno predstavo igralca Zijaha Sokolovića; obisk ma-
terinskega doma in obdaritev; tri božične in pomladansko 
dobrodelno stojnico.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru«.

Dobrodelna predstava Zijaha Sokolovića.

2005/2006, 
predsednica Daša Gregorin Štifter, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: knjige za knjižnico na  OŠ Tabor.

Organizirale smo:  martinovo, miklavževo in tri božič-
ne dobrodelne stojnice; izdelavo, tisk in prodajo  lastnih 
novoletnih čestitk in parkljev za miklavževo stojnico.
Sodelovale smo: pri organizaciji obletnice celjskih 
Lion in Leo klubov; pri organizaciji otvoritve knjižnice v OŠ 
Tabor; pri mednarodnih projektih »Izmenjava mladih« in 
»Plakat miru«.

Izdelava parkljev.

2002/2003, 
predsednica Cvetka Jurak, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: sredstva za varno hišo; mladim v boju z 
drogo in brezdomcem; dva računalnika z lupo za slabovi-
dna dečka; sredstva za šolo v naravi in plavanje v termah; 
sredstva za udeležbo deklice na športnem tekmovanju na 
Japonskem.
Organizirale smo: martinovo stojnico z bolšjim sej-
mom, božično in pomladno stojnico; dobrodelni ples v Na-
rodnem domu.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru«.

2003/2004, 
predsednica Janja Romih, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: sredstva za letovanje našega varovan-
ca Daria in njegove družine; delovno mizico za Daria; 
sredstva za nakup lupe za slabovidno Ano; sofinancirale 
smo opremo za ureditev sobe za zaslišanje zlorabljenih 
otrok. 
Organizirale smo: pobratenje z LK Zadar; martinovo, 
štiri božične in pomladansko dobrodelno stojnico; obisk 
Daria v šoli.
Sodelovale smo: v dobrodelni akciji Damjane Seme za 
nabavo opreme za socialno ogrožene družine;  pri medna-
rodnih projektih »Izmenjava mladih« in »Plakat miru«.

Božična stojnica, 2003.

2004/2005, 
predsednica Cvetka Zelenc,
tajnica Lorena Hus 

Donirale smo: voziček in igrače za materinski dom; fi-
nančna in materialna sredstva za Klemna; sredstva za na-
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2006/2007, 
predsednica Edita Flis, 
tajnica Lorena Hus 

Donirale smo: finančna sredstva za Filipa in Daria; na-
kup invalidskega vozička; sredstva za nakup prilagodljive 
pisalne mize za učenca na OŠ Glazija; sredstva za pomoč  
Marini; sredstva za izlet Društva slepih in slabovidnih; 
sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.
Organizirale smo: izdelavo in prodajo novoletnih ok-
raskov za prodajo; martinovo, miklavževo, štiri božične in 
velikonočno dobrodelno stojnico.
Sodelovale smo: pri pridobitvi štiriletne štipendije za 
nadarjenega fanta; pri mednarodnih projektih »Izmenjava 
mladih« in »Plakat miru«.

Jesenska stojnica, 2006. 

Izdelava okraskov za novoletno stojnico, 2006. 

2007/2008, 
predsednica Polona Pulko, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: sredstva za letovanje družin; sredstva 
za nakup naprave za kisik za bolno mamico; sredstva za 
Klemna in nakup dvigala za Denisa.
Organizirale smo: koncert z otroki s posebnimi potre-
bami in znanimi osebnostmi; razstavo »Plakat miru«; marti-
novo, miklavževo in božično dobrodelno stojnico.
Sodelovale smo: v skupni akciji celjskih Lions klubov 
za pomoč ob poplavah; pri čiščenju Ložnice; pri  medna-
rodnih projektih »Izmenjava mladih« in »Plakat miru«; pri 
organizaciji obiska in prireditve ob obisku takratnega 
mednarodnega predsednika LCI Mahendre Amarasuryja 
(im. Mahendra Amarasury), kjer je zaplesala tudi deklica z 
Downovim sindromom. V mesecu maju smo soorganizira-
le 8. Lions konvencijo v Celju, kar je bil za vse celjske Lions 
klube izjemen dogodek.

Plesna predstava deklice z Downovim sindromom. 

8. Lions konvencija v Celju, 2008.
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2008/2009, 
predsednica Klavdija Sitar,
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: OŠ Glazija in društvu slepih in slabo-
vidnih; sredstva za nakup lupe za slepe in slabovidne v 
Knjižnici Celje; sredstva za pakete hrane za RKS.
Organizirale smo: novoletno obdaritev otrok; dobro-
delni koncert Vite Mavrič in skupine Akord; postavitev do-
brodelne skrinjice v City Centru; dobrodelno martinovo in 
božično stojnico; obisk na 10. obletnici pobratenega LK v 
Zadru.
Sodelovale smo: na krvodajalski akciji; pri akciji zbira-
nja odvečnih očal; pri mednarodnih projektih »Izmenjava 
mladih« in »Plakat miru«; v projektu »Ureditev parka za sle-
pe« v Celju.

Predaja lupe za branje slabovidnih 
v Osrednji knjižnici Celje.      

Dobrodelni koncert Vite Mavrič.

2009/2010, 
predsednica Marjela Agrež, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: sredstva Klemnu in Dariu; sredstva v 
LCIF za pomoč ob potresu na Haitiju.
Organizirale smo: pobratenje in obisk pobratenega LK 
Svetlina iz Makedonije; dobrodelno jesensko in božično 
stojnico; obisk pobratenega LK Zadar.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru«. Udeležile smo se 20. obletnice 
lionizma v Sloveniji.

Miklavževa stojnica, 2009.

2010/2011, 
predsednica Petra Zlatoper, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: tri elektronske varuške za gluhoneme 
družine; aparat za izsuševanje ob poplavah; voziček in se-
dež za avto za Daria; sredstva za opremo stanovanja glu-
he mamice; računalnik Klemnu; sredstva LCIF za pomoč 
na Japonskem; sredstva Društvu otrok, zbolelih za rakom.
Organizirale smo: skupni ogled gledališke predstave 
za družine gibalno omejenih otrok; dobrodelno predstavo 
»Slepci« Gledališča slepih in slabovidnih Nasmeh; dobro-
delno martinovo, miklavževo in božično stojnico; predno-
voletno zabavo.
Sodelovale smo: pri nakupu posebnega računalnika 
za slepo in gluhonemo Andrejo; pri razdelitvi igrač in opre-
me za otroke iz ogroženih družin; pri mednarodnih projek-
tih »Izmenjava mladih« in »Plakat miru«.

Predaja elektronske varuške za gluhe.    

Gledališče Nasmeh, predstava »Slepci«.

Naše 20-letno delovanje
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2011/2012, 
predsednica Bojana Mazil Šolinc, 
tajnica Lorena Hus 

Donirale smo: sredstva za nakup avtomobila Dru-
štvu slepih in slabovidnih; indukcijsko zanko za Društvo 
gluhih in naglušnih za spremljanje predstav v gledališču; 
računalnik učencu iz OŠ Lava; sredstva za študij glasbe 
Evi; sredstva za nakup drv za socialno ogroženo družino; 
sredstva za posaditev oljčnika.
Organizirale smo: dobrodelno prodajo slik iz preteklih  
akcij »Plakat miru«; koncert Eve Nine Kozmus; dobrodelno 
martinovo, miklavževo, božično in velikonočno stojnico; 
piknik 2. regije, 4. cone ZLK na Celjski koči.
Sodelovale smo: pri organizaciji božične prireditve z 
obdarovanjem otrok v Novi vasi (glavna organizatorja sta 
bila Odvetniška družba Gregorin-Štifter in KS Nova vas); 
v akciji »Očistimo Slovenijo«; v akciji »Posodi svojo nogo« 
v podporo prepovedi uporabe protipehotnih min; v akciji 
zbiranja rabljenih očal; pri mednarodnih projektih »Izme-
njava mladih« in »Plakat miru«.

Conski piknik, večerja z zavezanimi očmi.

Božična obdaritev otrok.

2012/2013, 
predsednica Milijana Žitko Mastnak, 
tajnica Lorena Hus 

Prejele smo Plaketo guvernerja za projekt »Do-
nirana hrana«.

Donirale smo: sredstva slepi mamici za učenje igranja 
klavirja; sredstva Gledališču slepih in slabovidnih Nasmeh; 
sredstva za nakup vodne postelje za Denisa; sredstva za 
plačilo najnujnejših položnic za socialno ogrožene druži-
ne; hladilnik Zavetišču za brezdomce Celje (JZ Socio).
Organizirale smo: zbiranje viškov hrane v Mercatorju; 
dobrodelno predstavo »Te nore ženske« Gledališča slepih 
in slabovidnih Nasmeh in srečanje z Alanom Kobilico; se-
stanek pri županu Mestne občine Celje glede odprtja Cen-
tra za razdeljevanje živil.
Sodelovale smo: pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru«.

Posaditev oljke v oljčniku v Ankaranu.    

Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh, 
predstava »Ah te nore ženske«.
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2013/2014, 
predsednica Natalija Tomažič, 
tajnica Lorena Hus

Donirale smo: mladi mamici Tajdi v obliki mesečnega 
botrstva; 112 paketov z živili za socialno ogrožene družine; 
sredstva za nakup oblačil za gluhonemo družino;  pomoč 
v hrani in pijači za Štorkljino hišo v Slovenskih Konjicah; 
sredstva Enisi; darilne bone za družine, ki jim že več let 
pomagamo; sredstva za nakup škornjev ob poplavi v Srbiji.
Organizirale smo: zbiranje donirane hrane; bralne 
urice v društvu slepih in slabovidnih; dobrodelno božično 
stojnico; usposabljanje drugih klubov za zbiranje donirane 
hrane; osrednjo letno plesno prireditev.
Sodelovale smo: na dobrodelnem pikniku LK Velenje 
za pomoč CVD Ježek in Golovec, pri organizaciji prireditve 
in zbiranju daril za božično obdaritev otrok v KS Nova vas; 
v akciji »Tečem, da pomagam«; pri mednarodnih projektih 
»Izmenjava mladih« in »Plakat miru«.

Priprava paketov za ogrožene družine.

2014/2015, 
predsednica: Sonja Dobovišek Puntar, 
tajnica Natalija Tomažič 

Donirale smo: sredstva za letovanje otrok iz socialno 
ogroženih družin; sredstva za nakup prvega kombija za 
prevoz donirane hrane.
Organizirale smo: dobrodelno božično in pomladan-
sko stojnico.
Sodelovale smo: na prvih mednarodnih športnih igrah 
Lions klubov v Zadru; pri mednarodnih projektih »Izmenja-
va mladih« in »Plakat miru«.

2015/2016, 
predsednica Edita Flis, 
tajnici Natalija Tomažič in Lorena Hus 

Donirale smo: sredstva za letovanje 32 otrok iz social-
no ogroženih družin; darilne bone za 15 družin; sredstva 
društvu Vesele nogice; električni skuter za gibalno omeje-
nega Daria; v LCIF sklad;  sredstva mamici Tajdi. 
Organizirale smo: 1. Festival dežnikov; dobrodelno 
martinovo, miklavževo in pomladansko stojnico; zašile 
smo novoletna darilca za prodajo; kuharski tečaj in ogled 
muzikala v Zagrebu.
Sodelovale smo: pri organizaciji dobrodelne modne 
prireditve v Top-Fitu; pri organizaciji dobrodelne akcije 
»Tečem, da pomagam« skupaj z drugimi celjskimi Lions 
in Leo klubi; pri delitvi pomoči za begunce; na 2. športnih 
igrah v Zadru; na posvetu »Za Slovenijo brez zavržene 
hrane«; pri mednarodnih projektih »Izmenjava mladih« in 
»Plakat miru«.

Prvi Festival dežnikov.                       

Počitnice za 32 otrok iz socialno ogroženih družin.

Naše 20-letno delovanje
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2016/2017, 
predsednica Zlatka Salobir, 
tajnica Natalija Tomažič

Donirale smo: materialno pomoč slepi mamici pri op-
remi stanovanja; darilne bone za mamice samohranilke; 
sredstva mamici Tajdi.
Organizirale smo: 2. Festival dežnikov in ulično in-
štalacijo; dobrodelno miklavževo, božično in velikonočno 
stojnico; izdelovanje okraskov za prodajo za veliko noč; 
posaditev drevesa v drevesnici ob Savinji. 
Sodelovale smo: na prireditvi »Objem« vseh sloven-
skih Lions klubov ob 100. obletnici lionizma v svetu; pri 
organizaciji dobrodelne akcije »Tečem, da pomagam«; 
pri organizaciji božične prireditve in obdaritve otrok  v KS 
Nova vas. 

Praznovanje 100. obletnice lionizma »Objem«. 

Ljubljana, maj 2017.

Festival dežnikov, 2016.

2017/2018 (v teku), 
predsednica Lorena Hus, 
tajnica Natalija Tomažič

Donirale smo: sredstva za božično obdaritev ot-
rok; sredstva za pomoč socialno ogroženim družinam; 
sredstva mamici Tajdi; opremo za prevoz hrane v razdelil-
nico; sredstva za nakup kombija za društvo paraplegikov.
Organizirale smo: 3. Festival dežnikov v sodelovanju 
z osnovnimi šolami in vrtci ter razstavo v City Centru; do-
brodelno jesensko, miklavževo in pomladansko stojnico.
Sodelovale smo: na skupni prireditvi dobrodelnih dru-
štev v Celju; v dobrodelni akcij »Tečem, da pomagam«; v 
skupni akciji zbiranja sredstev za nakup kuhinje materi sa-
mohranilki.

Božična stojnica, 2017.

Naše 20-letno delovanje

Festival dežnikov, 2017.
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Največji dolgoletni projekti 

DOBRODELNE STOJNICE

Zagotovo lahko rečemo, da so prav dobrodel-
ne stojnice tista aktivnost, po kateri je naš klub 
najbolj prepoznaven. 

Vsako leto organiziramo tri do pet stojnic, v prvih letih 
delovanja smo imeli celo tedenske božične stojnice. Or-
ganiziramo več stojnic: martinovo, miklavževo, božično in 
velikonočno  stojnico. 

Osnovni namen organiziranja stojnic je zbiranje sredstev 
in dvig prepoznavnosti kluba. Pecivo za stojnice spečemo 
same  in ga za dobrodelne prispevke ponudimo mimoi-
dočim. Zbrana sredstva v celoti namenimo za vnaprej do-
ločen namen, letno na ta način zberemo med dva in štiri 
tisoč evri.  S postavitvijo stojnice sredi mesta smo v 20 
letih gradile svojo prepoznavnost, tako da nas Celjani zelo 
dobro poznajo in podpirajo. V zadnjih letih smo stojnice 
dodatno popestrile z raznimi priložnostnimi izdelki, ki jih 
v tednih pred dogodkom izdelamo same. Najbolj vesele 
so stojnice, ko se nam pridružijo mladi ― Leo klub Celjski 
vitezi ― in dodajo naši še svojo mladostno energijo.  

Božična stojnica.

DONIRANA HRANA

Projekt »Donirana hrana« je največji slovenski 
projekt Zveze Lions klubov, ki smo ga na po-
budo LK Zarja Maribor februarja 2013 prve za-
čele izvajati prav članice našega kluba. Tedanji 
guverner ZLK Zoran Vodopija je projekt »Viški 
hrane« (tako smo ga takrat imenovali) podprl, 
nam pomagal in spremljal razvoj. 

Najprej poskusno za tri mesece ― donator je bil Mercator, 
prejemnik pa Zavod Socio iz Celja. Donirano hrano smo 
članice vsak večer prevzele v trgovini in s svojimi vozili 
prepeljale v hišo za brezdomce. Pred začetkom izvajanja 
smo uredile vsa potrebna pogodbena razmerja in opra-

vile izobraževanje o sistemu HACCP, svoje izkušnje pa 
pozneje delile z drugimi Lions klubi ― zdaj zbiramo hrano 
klubi po vsej Sloveniji. V 70 trgovinah v 27 krajih po za-
prtju prevzamemo neoporečno hrano in dostavimo preje-
mnikom v zbirne centre-razdelilnice ter ustanovam, kot so 
varne hiše, zavetišča, enote Rdečega križa, Slovenska Ka-
ritas, in drugim. Število prejemnikov je preseglo že 2.500. 
V Celju se hrana zbira v razdelilnici na Mariborski cesti, v 
Žalcu pa v Društvu za pomoč in samopomoč želva Eureka 
Žalec. Priskrbeli smo tudi dostavna vozila, ki so ustrezno 
opremljena za prevoz hrane. 

S projektom želimo Lioni opozoriti na možnost, kako užit-
no hrano, ki bi sicer končala med biološkimi odpadki, z 
nekaj dobre volje in truda preusmeriti in ponuditi tistim, ki 
jo potrebujejo.

Otvoritev razdelilnice donirane hrane v Celju. 

Predaja novega vozila za 
prevoz donirane hrane Zavodu Socio.

Razdelilnica donirane hrane v Celju.
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TEČEM, DA POMAGAM  

»Tečem, da pomagam« je 
najbolj množična akcija slo-
venskih Lions in Leo klubov. 
V Celju jo organiziramo že 
šesto leto zapored ― vsi Li-
ons in Leo klubi skupaj. 

Vsa sredstva, ki se zberejo s štar-
tnino in srečelovom, gredo v dobrodelne namene. Namen 
dogodka je omogočiti sodelovanje vsem ― ne glede na 
kondicijo in sposobnost, hkrati pa želimo na direkten in 
sproščen način obveščati širšo javnost o življenju gibalno 
omejenih odraslih in otrok. Zadnji del teka udeleženci te-
čejo z zavezanimi očmi, tako da lahko občutijo gibanje sle-
pih. Vsako leto se v Celju s svojimi aktivnostmi predstavijo 
tudi naslednja društva: Društvo paraplegikov JZŠ, Medob-
činsko društvo slepih in slabovidnih Celje, Društvo gluhih 
in naglušnih Celje in Društvo Sonček, ki udeležencem in 
obiskovalcem teka prikažejo del svojega življenja: Brail-
lova pisava, izdelke članic društva slepih in slabovidnih, 
hojo s psom vodnikom za slepe, hojo z zavezanimi očmi s 
palico med ovirami, košarko paraplegikov ipd. 

Društvo paraplegikov se predstavi.

Štart teka »Tečem, da pomagam« na Špici, 2017. 

»Tečem, da pomagam«, zaključek v parku za slepe.

PARK ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Park za slepe in slabovidne je bil odprt leta 
2007 na 3,5 hektarja v parku Šole za hortikul-
turo in vizualne umetnosti Celje. Sredstva za 
postavitev so zbrali slovenski Lions in Leo klu-
bi. 

Cilj postavitve parka je slepim bolje predstaviti parkovne 
rastline in naravo na splošno, videčim pa drugačna doži-
vetja parka in boljše razumevanje slepote, saj si park lahko 
»ogledajo« z zavezanimi očmi.  

Učna pot je opremljena s tablami v Braillovi in običajni 
pisavi, visokimi gredami, otipljivimi in glasovnimi tablami.  
Obiskovalci lahko spoznavajo okrasne in sadne rastline, 
vrtnine in krajinsko oblikovane celote (skalnjak, ribnik, ro-
žni vrt, rastlinjak, čebelnjak …) z vsemi čutili: vidom, slu-
hom, tipom, okusom, vonjem in občutkom. Ob poplavi leta 
2014 je bil park zelo poškodovan, delno je bil obnovljen s 
sredstvi Lions in Leo klubov. 

Park za slepe.
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PLAKAT MIRU

Vsako leto Lions klubi iz celega sveta spodbu-
jamo in sponzoriramo mednarodni likovni na-
tečaj »Plakat miru« v lokalnem okolju. 

Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 
let k razmišljanju o življenju, sočutju in miru. Svoja razmi-
šljanja otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna 
dela. Najboljša dela na lokalnem nivoju se ocenijo še na 
nivoju distrikta, od koder gre najboljše delo v svetovni iz-
bor. V zaključnem delu natečaja je izbranih 24 del, ki pred-
stavljajo delo več kot 350 otrok z vsega sveta. Vsak plakat 
se ocenjuje glede na izvirnost, umetniški slog in tehniko 
ter glede na izražanje razpisane teme. LK Mozaik Celje v 
projektu neprekinjeno sodeluje že od leta 2002. Vsako 
leto v izboru sodeluje od štiri do sedem osnovnih šol, po 
opravljenem izboru pa vedno organiziramo razstavo slik 
s spremljajočim programom in zahvalo vsem sodelujočim. 

Razstava »Plakat miru«, 2011.

Razstava »Plakat miru«, 2007. 

MEDNARODNA IZMENJAVA MLADIH

Lionistični program mednarodne izmenjave, ki 
v svetu deluje od leta 1961, mladim udeležen-
cem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakda-
njem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gosti-
teljski družini, se udeležijo lokalnih običajev 
ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega 
razumevanja. 

Izmenjave običajno trajajo dva do štiri tedne. Večina mla-
dih, starih med 16 in 22 let, se v okviru izmenjave udeleži 
tudi tabora mladih. Tabore organizirajo Lions klubi po ce-
lem svetu in  udeležencem nudijo priložnost, da se srečajo 
in izmenjajo svoje poglede na različne kulture in običaje.

LK Celje Mozaik v programu mednarodne izmenjave mla-
dih neprekinjeno sodeluje od leta 2000 in vsako leto poš-
lje v svet in gosti mlade iz različnih delov sveta. 

Tabor mladih – ogled Postojnske jame, 2017.

Tabor mladih v Termah Snovik, 2010.

Največji dolgoletni projekti 
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Veselje v druženju

Člane našega in vseh drugih Lions klubov 
združujeta dva osnovna cilja: pomagati pomoči 
potrebnim in medsebojno druženje. 

Zbiranje humanitarnih sredstev, prostovoljno delo in aktiv-
nosti so izredno pomembne, vendar je enako pomembno 
tudi vzdušje v klubu ― v LK Celje Mozaik sta ti dve področji 
uravnoteženi. Predsednice se menjajo vsako leto in tako 
vsaka prinese svojo energijo, vsaka želi pustiti klubu svoj 
pečat, ki se odraža v letnem načrtu aktivnosti. Ob različnih 
dobrodelnih aktivnostih tako spoznavamo članice našega 
in člane in članice drugih klubov, tako na poklicni kot oseb-
ni ravni. Vsako leto imamo na srečanjih različne predstavi-
tve gostov, ki nam predstavijo svoje delo, aktivnosti, knjigo 
in podobno. Tako smo gostile otroško pisateljico Lilo Prap, 
slepega manekena Alena Kobilico, zdravnike in predstav-
nike različnih poklicev. Članice smo skupaj obiskale različ-
ne kraje v Sloveniji in na Hrvaškem, se udeležile različnih 
dogodkov drugih Lions in Leo klubov in na ta način širile 
tudi svoje znanje ter izkušnje. 

Med dogodki, ki smo jih skozi leta organizirale, 
izpostavljamo naslednje:

Dobrodelna plesna predstava plesalk Top-Fit Celje.
Tako se običajno zaključijo priprave na 

dobrodelno stojnico – zadovoljno, sproščeno in veselo. 

Prednovoletno srečanje članic, 2013.

Praznovanje 15. obletnice.
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Obisk pri pobratenem klubu LK Svetlina Skopje. 

Pustovanje, 2008. Zabavno druženje pri Editi.

Izlet na Vipavsko in obisk podjetja Pipi Strel, 2012.
Ob obisku LK Zadar smo takole podpirale našo članico 

Štefi, ki se je udeležila teka »Run for Wind«.



24


